
ปวัตร์  นวะมะรัตน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริในระดับพืน้ที่ 



ทีม่าของ กปร. 
 การสนองพระราชด าริของหน่วยงานต่างๆ ในระยะเร่ิมต้นเป็นลกัษณะ 
ต่างคนต่างท าขาดการบูรณาการ  
 ๒๕๒๔ ตราระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ 
 ก าหนดให้ม ี “คณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ”  (กปร.) 



คณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานกรรมการ 

องคมนตรี ทีป่รึกษา กปร. 
นายจรัลธาดา  กรรณสูต 

2) ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี         เป็นกรรมการ 

3) ปลดักระทรวงการคลงั    เป็นกรรมการ 

4) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์        เป็นกรรมการ 

5) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม     เป็นกรรมการ 



6) ปลดักระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 

7) ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เป็นกรรมการ 

8) ราชเลขาธิการ                    เป็นกรรมการ 

9) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี       เป็นกรรมการ 

10) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ  

       และสังคมแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 

11) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ                เป็นกรรมการ 

12) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด    เป็นกรรมการ 

13) ผู้บัญชาการทหารบก    เป็นกรรมการ 

14) รองราชเลขาธิการทีร่าชเลขาธิการมอบ 

        หมาย จ านวน ๑ คน    เป็นกรรมการ         

(ต่อ) 



(ต่อ) 

15) เลขาธิการ กปร.        เป็นกรรมการและเลขานุการ 

16) รองเลขาธิการ กปร.       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17) ทีป่รึกษาด้านการประสานงาน  

        โครงการฯ ส านักงาน กปร.           เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18) เจ้าหน้าที่ส านักราชเลขาธิการ 

        จ านวน 1 คน          เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  



อ านาจหน้าทีข่อง กปร. 

:: พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใดๆ และพิจารณา 
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือด าเนินการตามโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ 

:: ควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตาม และประสานการด าเนินงานของ
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ  



ส านักงาน  กปร. 
 “ เป็นส่วนราชการไม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง  
มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสายการบังคบับัญชาของนายกรัฐมนตรี ประธาน กปร. 
มีเลขาธิการ กปร. เป็นผู้บริหารสูงสุดของส านักงาน ” 



. 

 

วนัที ่10 กนัยายน 2551 
 

วนัที ่3 ตุลาคม 2551 

“...ใหท้  างานกนัตอ่ไป...แมค้นอ่ืนจะท างานไม่ได ้ใหต้ะแบงท างานไป 

เพราะเราท างานถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั...ขาดเหลือส่ิงใดขอใหบ้อก...” 

พระราชด ารัส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

วนัที ่10 กนัยายน 2551 



. 

“...เม่ือจะท างาน อย่าหยบิยกเอาความ 
ขาดแคลนมาเป็นข้ออ้าง  

จงท างานท่ามกลางความขาดแคลน 
ให้บรรลุผล...” 

         
                   พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ 



ภารกจิของส านักงาน กปร. 

1.  ตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์   
เพ่ือรับสนองพระราชด าริ 



ภารกจิของส านักงาน กปร. 

2.   ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ พจิารณากลัน่กรองโครงการ น าเสนอ กปร.  
เพ่ืออนุมัตแิผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 



3.      ก ากบั ดูแล เร่งรัด ตดิตาม และประเมนิผลด าเนินงานตามโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4. ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนตามทีไ่ด้รับพระราชกระแสหรือตามที่นายกรัฐมนตรี  
หรือ คณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ มอบหมาย 

ภารกจิของส านักงาน กปร. 



 

ขั้นตอนการพระราชทานพระราชด าริ 5 ขั้นตอน 

 
 

การศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร แผนท่ี 

 

การหาขอ้มลูในพื้ นท่ี 

 

สอบถามจากประชาชน 

 

สอบถามเจา้หนา้ท่ี 

 

พระราชทานพระราชด าริ 



พระราชด าริ คือ อะไร 
        “...พระราชด าริเป็นเพยีง ข้อเสนอแนะเท่าน้ัน ควรพจิารณากลัน่กรอง
ก่อน เป็นเร่ืองทีรั่ฐบาล (หน่วยงานที่เกีย่วข้อง) ต้องพจิารณาตัดสินใจเอง  
และในกรณทีี่วิเคราะห์ พจิารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมกล้็มเลกิได้...” 



โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

        โครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
เป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2524) 

 



1. พระราชทานพระราชด าริโดยตรง ก าหนดพืน้ที่ชัดเจน 
2. ราษฎรถวายฎกีา และทรงรับเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
3. หน่วยงานกราบบังคมทูลถวายรายงาน เพ่ือขอพระราชทาน 

พระบรมราชวนิิจฉัย 

 
 

 

ทีม่าของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



 

โครงการตามแนวพระราชด าริหรือตามพระราชด าริ 
 

  

          โครงการทีน้่อมน าเอาแนวพระราชด าริ  มาด าเนินการ เช่น แนวพระราชด าริ  
    เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง ทฤษฎใีหม่ หญ้าแฝก โครงการปิดทองหลงัพระ เป็นต้น 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
๑. พระราชด าริ 

 
๒.รวบรวมพระราชด าริ 

ให้ครบถ้วน 
๓. หน่วยงาน 

(กรม) 
จัดท าโครงการฯ 

๔. เสนอกระทรวง 
พจิารณากลัน่กรอง 

๕. เสนอ ส านักงาน กปร. 
พจิารณา/วเิคราะห์โครงการ 

๖. เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ประธาน กปร. พจิารณาอนุมตั ิ

๗. ส านักงาน กปร. แจ้งส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

๘. หน่วยงานปฏิบตัิเบกิจ่าย
งบประมาณ และปฏิบตัิตามแผนงาน 

๙.ส านักงาน กปร.ติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงาน 

๑๐. จัดท ารายงาน 
ทูลเกล้าฯ ถวาย 



 
 

“...งบ กปร.  มีจุดประสงค์ทีใ่ห้โครงการต่างๆ   
ซ่ึงล าบากในการที่จะจัดสรรงบประมาณ  ได้ด าเนินไปได้   

และเม่ือด าเนินไปแล้ว  กเ็ช่ือว่ามีผลทางด้านงบประมาณประจ า   
กอ็าจจะรับการด าเนินงานต่อไปได้...” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 
15 พฤศจิกายน 2528 

ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



ภาคเหนือ  1,838 โครงการ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
1,206 โครงการ 

ภาคกลาง 
และ กทม.  

798 โครงการ 

ภาคใต้  
940 โครงการ 

 

ภาคเหนือ           1,838  โครงการ                      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       1,206  โครงการ      
ภาคกลางและกรุงเทพฯ  798   โครงการ
ภาคใต้    940   โครงการ 
อ่ืนๆ      28   โครงการ  

            รวมทั้งส้ิน         4,810    โครงการ 
 

โครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
มจี านวน 4,810 โครงการ 

ข้อมูลจาก : ส านกังาน กปร. (มิถุนายน 2562) 
                   w w w . r d p b . g o . t h  



โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

การเกษตร 
(139) 

ส่ิงแวดล้อม 
(188) 

การสาธารณสุข 
(58) 

แหล่งน า้ 
(3,336) 

บูรณาการและอ่ืนๆ 
(257)  

การคมนาคม 
และการส่ือสาร 

(84) 

การส่งเสริมอาชีพ 
(346) 

สวสัดกิารสังคม 
และการศึกษา 

(402) 

 ข้อมูลจาก : ส านักงาน กปร. (มิถุนายน 2562) 
                    www.rdpb.go.th 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
8 ด้านการพฒันา รวม 4,810 โครงการ  



“สืบสาน 
รักษา 

 ต่อยอด” 

พระราชปณธิาน รัชกาลที ่10 



 สืบสาน = สืบสานพระราชปณธิานของรัชกาลที ่9  
   “เพ่ือประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”   
 รักษา = ดูแล รักษา โครงการ 4,810 โครงการ 
 ต่อยอด  =  พฒันาองค์ความรู้ในรัชกาลที ่9    
   ขยายผลให้เกดิความยัง่ยืน 



 องคมนตรี 1 ท่าน 
เป็นประธาน 

องค์กรกลางในการขับเคล่ือนงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการพฒันาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝก 

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการศูนย์ศึกษา 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

คณะกรรมการ 
ตดิตามและขบัเคล่ือน 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

- องคมนตรี 1 ท่านเป็นประธาน 
- องคมนตรี 2 ท่าน เป็นรองประธาน 

องคมนตรี 7 ท่าน ดูแลรับผิดชอบการ
ติดตามและขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน
รัชกาลที่ 9 

คณะกรรมการ กปร. 

องคมนตรี 1 ท่านเป็นที่ปรึกษา 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้องคมนตรีเป็นทีป่รึกษา ประธาน และรองประธานในคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ดงันี ้



คณะกรรมการตดิตามและขบัเคล่ือน 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

- พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีรบัสัง่ใหอ้งคมนตรี 

   “เร่งรดังาน ร.9 ท่ียงัไมเ่สร็จใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว” 

- ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้คณะกรรมการติดตามและขบัเคล่ือน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในรชักาลท่ี 9 และใหด้ าเนินโครงการ

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ควบคูก่นัไปใหเ้หมาะสม 



1. นายพลากร  สุวรรณรฐั  องคมนตรี ประธาน 

2. พล.อ.อ ชลิต  พกุผาสุข องคมนตรี รองประธาน 

3. พล.อ.อ จอม รุง่สว่าง องคมนตรี รองประธาน 

4. นายจรลัธาดา  กรรณสูต องคมนตรี รองประธาน 

5. นายอ าพน กิตตอิ  าพน องคมนตรี รองประธาน 

6. พล.อ กมัปนาท  รุดดิษฐ ์ องคมนตรี รองประธาน 

7. พล.อ เฉลิมชยั สิทธิสาท องคมนตรี รองประธาน 

8. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 12 หน่วยงาน กรรมการ 

9. เลขาธิการ กปร. เลขานุการ 

องคป์ระกอบ 



อ านาจหน้าที ่ 
1. ติดตาม ขับเคล่ือน เร่งรัดและบูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของรัชกาลที ่9 

2. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัตงิานแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของรัชกาลที ่9 

3. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตดิตามและขับเคล่ือนโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในระดับพืน้ที ่ดังนี ้

1. นายพลากร  สุวรรณรฐั  องคมนตรี ประธานอนุกรรมการภาคเหนือ 

2. พล.อ.อ ชลิต  พกุผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการภาคกลาง 

3. พล.อ.อ จอม รุง่สว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการภาคกลาง 

4. นายจรลัธาดา  กรรณสูต องคมนตร ี ประธานอนุกรรมการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5. นายอ าพน กิตตอิ  าพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. พล.อ กมัปนาท  รุดดิษฐ ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการภาคใต ้

7. พล.อ เฉลิมชยั สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการภาคใต ้

          โดยมี เลขาธิการ กปร. เป็นรองประธานอนุกรรมการทุกภาค และรองเลขาธิการ กปร. 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการทุกภาค 



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงาน                 

โครงการฟาร์มตวัอย่าง จ.เชียงใหม่ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี         
ติดตามงานโครงการปรับปรุง            

อ่างเกบ็น า้ห้วยทรายขมิน้ จ.สกลนคร 

องคมนตรีติดตามและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน  
โครงการอนัเน่ืองฯ 



พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตรี  
ติดตามงานโครงการ 

อ่างเกบ็น า้ไทรนอง 2 จ.จันทบุรี 

พลเอก กมัปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตรี  
ติดตามงานโครงการอ่างเกบ็น า้คลองหลา 

อนัเน่ืองฯ จ.สงขลา 

(ต่อ) 



แนวทางการขับเคล่ือนของส านักงาน กปร. 

 สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริกว่า 4,810 
โครงการ ให้เกดิประโยชน์กบัประชาชน
อย่างทั่วถงึ 



แนวทางการขับเคล่ือนของส านักงาน กปร. 

จังหวดั/ส านักงาน กปร./ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

บูรณาการ 

ขยายผลต่อยอด 

พระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4,810 โครงการ 

ประชาชน 



พระราชด ารสั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2532 

  “โครงการชลประทานต่างๆ ที่ ไ ด้ด า เนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว  
ควรจัดการให้ราษฎรมีการใช้น ้ าอย่างถูกวิ ธีและเกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องร่วมมือกนัด าเนินการ...” 

  

การพฒันาแหล่งน า้ 



โครงการพฒันาด้านแหล่งน ้า 3,336 โครงการ 

ภาคเหนือ   1,289 โครงการ 

ภาคกลาง     515 โครงการ  

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    877 โครงการ 

 

   ภาคใต ้                          654 โครงการ 

ไม่ระบุพ้ืนท่ี                             1 โครงการ 



การด าเนินงาน 

ติดตามผลการพฒันาแหล่งน า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริใน 2 ประเดน็หลกั คือ 
1.ดา้นกายภาพ:ตวัเข่ือน/อ่าง/ฝาย/ระบบส่งน ้า ช ารุดหรือต้ืนเขิน 
2.ดา้นบริหารจดัการ:ไม่มีกฎ/ระเบียบควบคุมการใชน้ ้ า 



แนวทางการแก้ไข 3 ด้าน คือ 

1.ดา้นกายภาพ:การปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขดุลอก 
2.ดา้นการบริหารจดัการ:การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและมีกฎ/ระเบียบท่ีชดัเจน 
3.ดา้นการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด:การมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 



 หน่วยงานประสานงานระดบัจังหวดั 
 

เคร่ืองมือการขับเคล่ือนในระดับพืน้ที่ 

ส านักงานจังหวดั 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพฒันาจังหวดั 

ศูนย์ประสานงานขบัเคล่ือนและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

- ท าหน้าที่เสมือนส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในระดับ
จงัหวดั 
- ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ การบูรณาการขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- ฝ่ายเลขานุการ 
         * คณะกรรมการประสานงานการขบัเคล่ือนและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดั 
         * คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาชนบทเชิงพืน้ที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
         * คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัจงัหวดั  



 

แนวพระราชด าริของศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ 

 



     หลักส าคญัของการพัฒนา คือ การพัฒนาที่เหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม 



 ให้เป็นสถานท่ีศึกษาทดลอง วิจัย และแสวงหาแนว
ทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในภูมิภาค
ต่าง ๆ ในลกัษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต เพื่อให้เป็น
ต้นแบบแห่งความส าเร็จ  แก่เกษตรกรและผู ้สนใจได้เรียนรู้  
สามารถน าไปปรับใช ้และช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 

โครงการศูนยศ์ึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

 



“...ดา้นหนึ่งก็เป็นจดุประสงคข์องศูนยศ์กึษาฯ ก็
เป็นสถานทีส่  าหรบัคน้ควา้วิจยัในทอ้งทีเ่พราะว่าแต่

ละทอ้งทีส่ภาพฝนฟ้า  อากาศ และประชาชนใน

ทอ้งทีต่่างๆ กนั ก็มลีกัษณะแตกต่างกนัมาก

เหมอืนกนั...” 

ตัวอย่างแห่งความส าเร็จ ของ การศึกษา และ การพฒันา 

1. เป็นศูนยศึ์กษาและพฒันา  

(Research   &  Development) 



  

2. พิพิธภณัฑธ์รรมชาตทิี่มีชีวิต…ค านึงถึง 

ภูมิประเทศและภูมิสงัคม 

 

 “. . . เ ป็ น ก า ร ส า ธิ ต ก า รพ ัฒน า

เบ็ดเสร็จ หมายถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกดา้น

ของชวิีตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชพีในทอ้งที่จะท า

อย่างไร และไดเ้ห็นวิทยาการแผนใหม่จะ

สามารถที่จะหาดูวิธีการจะท ามาหากินใหม้ี

ประสทิธภิาพ...” 

เป็นความรู้  เพือ่ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้     



  

3. ทรงคดัเลือกพ้ืนท่ีดว้ยพระองคเ์อง...เพื่อเป็นตวัแทนของภูมิภาค 

 

 เพือ่จดุประสงคใ์หศู้นยศ์กึษาการพฒันาฯ แต่ละจดุ
ซึง่กระจายอยูใ่นพื้นที ่6 ภูมภิาค เป็น 6 แบบจ าลองของภาค

นัน้ๆ เป็นพื้นที ่สว่นยอ่ ทีส่อดคลอ้งกนั 

 

แกปั้ญหาและศกึษาวิธีการพฒันาของภูมิภาคน ัน้ๆ อย่างเหมาะสม 



4. เป็นตวัอยา่งของการบริหารงานรูปแบบใหม่   

พฒันาแบบบูรณาการ  (Integrated   Development) 

“...กรม  กองต่างๆ ที่เ ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประชาชนทุกดา้น ไดส้ามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ปรองดองกนั  ประสานงานกนั  ตามธรรมดาแต่ละฝ่าย ตอ้งมศีูนยท์ี่รวบรวมก าลงัท ัง้หมดของเจา้หนา้ที่

ทุกกรม  กอง  ท ัง้ในดา้นเกษตรหรือในดา้นสงัคม  ท ัง้ในดา้นหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ดว้ยกนั

ก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะตอ้งใชวิ้ชาการท ัง้หมดก็สามารถที่จะมาดู  ส่วนเจา้หนา้ที่จะใหค้วาม

อนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พรอ้มกนั ในที่เดยีวกนัเหมอืนกนั  ซึง่เป็นสองดา้นก็หมายถึงว่า ที่ส  าคญั

ปลายทางคือ ประชาชนจะไดร้บัประโยชนแ์ละตน้ทางของผูเ้ป็นเจา้หนา้ที่จะใหป้ระโยชน์...” 

“แผนงาน   แผนเงิน   แผนคน” 



 

5. เป็นศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ที่จุดเดียว   

    (One  Stop  Service) 

 

“...งานทุกดา้น  ทุกสิ่งมีความสมัพนัธ์และ
เก้ือกูลก ันอยู่ท ั่วไปท ัง้หมด  จึงจ าเป็นตอ้งรูจ้กั

ร่วมมือประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย  ทุกคน  อย่าง

เฉลียวลาด ด ว้ยความ เ ป็นมิตรและ เมตตา  

ปรองดองกนั...” 



 
6. เป็นองคค์วามรู ้ :  

 สรุปผลของการศึกษา การพฒันา 

 

เป็นสถานท่ีแสดงตัวอย่างของความส าเร็จ จากการศึกษา ทดลอง วิจัย  

เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปขยายผล ต่อยอด การพัฒนาอาชีพใหเ้หมาะสม

สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิสงัคม 



 

7.  เป็นวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถบริหารจดัการชีวิตของตวัเอง ใหอ้ยู่บนพื้นฐาน

ของความพอเพยีง เรียบง่ายพึง่พาตนเองไดก่้อน 

 



“ต้นทางคือป่าไม้ 
ปลายทางคือประมง 
ระหว่างทางคือ 
เกษตรกรรม” 
11 ธันวาคม 2525 

“ฟ้ืนดนิ 
คืนป่า 

พฒันาคุณภาพชีวติ” 
5 เมษายน 2526 

“ป่าพรุเส่ือมโทรม 
สะสมดนิเปร้ียว 

แกล้งดนิอย่างเดยีว 
พฒันายัง่ยืน” 
18 สิงหาคม 2524 

“สร้างน า้ 
เพิม่ป่า 

คืนชีวติทีพ่อเพยีง” 
25 พฤศจกิายน 2525 

“ป่าหาย 
น า้แห้ง 
ดนิเลว 

กพ็ฒันาได้” 
8 สิงหาคม 2522 

“ฟ้ืนฟูและจัดการ 
ทรัพยากรชายฝ่ัง 
จากยอดเขาสู่ทะเล” 

28 ธันวาคม 2524 
 



องค์ความรู้ สู่ความพอเพยีง 
ของศูนย์ศึกษาฯ 



 



ขยายผล ส าเรจ็สู่ประชาชน 

*ศูนย์ศึกษา 

เกษตร
ท้องถิ่น 

การพฒันาแบบ “3 ด”ี 

แนวทางในการขบัเคล่ือน โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



  
    สร้างมูลค่า/เพิ่มมูลค่า 
    สร้าง Brand 
    ส่งเสริมการตลาดข้ึนหา้ง 
    มีเร่ืองเล่าการพฒันา 
 

แนวคดิการสง่เสริมการตลาด 



ทิศทางในอนาคต 

  
 -  ต้องศึกษาและเข้าใจในพระราชด าริอย่างถ่องแท้ก่อนเผยแพร่ 
 -  เน้นหลกั  “ ภูมสัิงคม ” 
 -  ปรับเปลีย่นวธีิการด าเนินงานโดยการเข้าหาประชาชนให้มากขึน้  
   “ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ” 
 -  อย่าฝืนพระราชด าริ โดยเฉพาะเม่ือสถานการณ์เปลีย่นไป 
 -  มศูีนย์สาขาและสถานทีเ่รียนรู้ให้แก่ประชาชนเพิม่ขึน้ 
 -  ถอดบทเรียนจากพระราชด าริ และน ามาปฏิบัตใิห้เกดิประโยชน์ 
 -  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 



   

  

พระราชด ารสัสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ในโอกาสคณะรฐัมนตรีเขา้เฝ้าถวายสตัยป์ฏิญาณ 19 ธนัวาคม 2559  

“...จงึขอฝากใหท้า่นไดศ้ึกษาพระราชด าริ ศึกษาวิเคราะหพ์ระราชปณิธาน  

และศึกษาในพระราชกิจพระราชกรณียกิจตา่งๆ ที่ทรงปฏิบตัมิา  

อนัน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท  าใหเ้ป็นสิริมงคล  

และถือว่าพระองคท์า่นเป็นเทพที่คุม้ครองพวกเรา  

การปฏิบตัติามแนวพระราชด าริ เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ 

เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช จะเป็นแสงสว่าง  

ที่คุม้ครองน าพาพวกเราตอ่ไป...” 



ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)                       
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